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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan pada show room sepeda motor CV. Suci

Motor Air Tiris, Kec. Kampar jln. Pekanbaru-Bangkinang KM.48 Psr. Air

Tiris. Dalam pengumpulan data, penulis berjumpa lansung dengan pihak-

pihak yang berkompeten untuk dapat memberikan data yang dibutuhkan

dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2013 sampai

selesai.

3.2 JENIS DAN SUMBER DATA

3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara lansung dari objek

yang diteliti dengan cara riset atau penelitian di lapangan

3.2 Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh bukan dari pengumpulan

sendiri oleh peneliti. Data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari

metode studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang

diperoleh dari literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

diteliti ini.

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang lansung

diperoleh dari sumber pertama, yaitu konsumen sepeda motor bekas.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:
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a. Metode Interview

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan

mengadakan Tanya jawab lansung dengan responden untuk mendapatkan

data yang lebih akurat sehubungan dengan masalah yang  diteliti. Metode

interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara

terstruktur.

b. Metode Kuesioner (Angket)

Metode kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan yang tertulis

kepada responden untuk dijawab. Dalam kuesioner terdapat dua bagian,

yaitu:

1) Bagian I : berisikan data responden, yaitu nama, jenis kelamin, umur

dan pekerjaan

2) Bagian II : berisikan daftar pertanyaan yang akan diisi oleh responden

3.4 INSTRUMEN PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrument penelitian

dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala likert. Skala likert

digunakan untuk mengukur sikap, persepsi dan pendapat seseorang terhadap

suatu gejala atau kejadian sosial. Dalam penelitian telah ditetapkan secara

spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.

Dengan menggunakan skala likert, maka variabel-variabel yang akan diukur

dijabarkan menjadi sub variabel, kemudian sub variabel dijabarkan menjadi

indikator yang dapat diukur.
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Dalam kuesioner ini digunakan skala likert yang terdiri dari  sangat

setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Skala likert adalah

skala yang dirancang untuk memungkinkan responden menjawab berbagai

tingkatan pada setiap objek yang akan diukur. Jawaban dari kuesioner

tersebut diberi bobot skor atau nilai sebagai berikut  :

SS = Sangat Setuju = 5

S = Setuju = 4

N = Netral = 3

TS = Tidak Setuju = 2

STS = Sangat Tidak Setuju = 1

3.5 POPULASI DAN SAMPEL

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah semua konsumen

yang telah membeli sepeda motor di CV. Suci Motor Air Tiris, Kec. Kampar

jln. Pekanbaru-Bangkinang KM.48 Pasar. Air Tiris yang diperoleh dari

Pemilik Show Room, penulis memperoleh jumlah konsumen yang datang dan

membeli sepeda motor pada tahun 2008 s/d 2012 ini sebesar 3300 orang.

Karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, maka tidak mungkin untuk

menjadikan pembeli sepeda motor bekas untuk dijadikan objek penelitian.

Oleh karena itu diambillah sampel dari pembeli/ konsumen sepeda motor

bekas tersebut.  Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi. Mengingat jumlah populasi yang begitu banyak dan

pembeli yang silih berganti dalam membeli sepeda motor bekas tersebut,
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Maka pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin agar pengambilan

sampel yang dipilih harus bisa mewakili populasi.

Rumus Slovin:

= 1 + .
Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan

sampel  yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 10% (Umar,

2005:108), berdasarkan rumus diatas dengan menggunakan tingkat error 10%

= 1 + .= 33001 + 3300. (0.1)= 97.058
Jadi jumlah tersebut dibulatkan menjadi 97 responden atau sampel.

Dalam penelitian ini digunakan metode pengambilan sampel dengan cara

incidental sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan

bertemu dengan peneliti dan dipandang cocok untuk dijadikan sebagai sampel

(Sugiyono 2011:84).

Berdasarkan hasil perhitungan maka jumlah sampel yang digunakan

adalah sekitar 97 responden. Metode pengambilan sampel menggunakan

metode acak sederhana (accidental random sampling) yaitu sebuah sampel

yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian dari populasi



35

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel dalam

penelitian. (Umar, 2003: 146).

3.6 UJI KUALITAS DATA

Dalam penelitian ini responden tidak diharuskan memberikan alasan

untuk mengetahui apakah pengumpulan data dari kuesioner tersebut baik,

harus memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas dengan menggunakan data

yang diperoleh dari perhitungan dengan teknik pemberian skala seperti pada

Skala rikcter. Apabila hasil perhitungan SPSS sama dengan hasil yang tertera

pada kuesioner maka hasil tersebut cocok.

3.6.1 Uji Validitas

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk

mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Nazir

(2003 : 186) Beberapa kategori validitas yaitu : validitas isi, validitas

yang berhubungan dengan kriteria, validitas konstrak. Sedangkan

menurut Suliyanto (2006: 147) validitas instrumen harus mengandung

dua hal, faktor ketepatan dan faktor kecepatan.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Azwar, (2001, 78) analisis reliabilitas adalah indeks yang

menunjukan tingkat kekuatan suatu alat pengukur dapat dipercaya dan

diandalkan. Reliabilitas sering diartikan juga sebagai keajegan atau

konsisten. Hal ini berati bahwa suatu alat ukur memiliki reliabilitas

sempurna apabila hasil pengukuran diujikan berkali-kali terhadap
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subyek yang sama selalu menunjukan hasil atau skor yang sama. Suatu

alat ukur dikatakan reliabel apabila alat ukur tersebut mempunyai

kendala dalam pengukuran rumus yang digunakan adalah rumus

koefisien alpha.
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Dimana:

k = Banyaknya belahan tes

Sj2 = Varian belahan ; j = 1, 2, ..... k

Sx
2 =  Varian skor tes

Dalam suatu kelompok item – item pertanyaan dinyatakan reliabel

bilamana angka koefisisen  0,60. Untuk pengujian reliabilitas

dilakukan dengan teknik cronbach alpha. Suatu instrumen penelitian

dinyatakan reliable apabila nilai ralpha > 0,60. Perhitungan reliabilitas

alat ukur penelitian ini dilakukan dengan bantuan program program

SPSS for Windows Release 17.00.

3.6.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model

regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal

atau tidak, karena model regresi yang baik memiliki distribusi data yang

normal atau mendekati normal.

Pembuktian apakah data tersebut memiliki distribusi normal atau

tidak dapat dilihat pada bentuk distribusi datanya, yaitu pada histogram
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maupun Normal probability Plot. Pada histogram, data dikatakan

memiliki distribusi yang normal jika data tersebut berbentuk seperti

lonceng. Sedangkan pada normal probability plot, data dikatakan

normal jika ada penyebaran titik-titik disekitar garis diagonal dan

penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Ghozali (2006 : 22)

menyebutkan jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti

arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3.7 UJI ASUMSI KLASIK

3.7.1 Uji Multikolinearitas

Istilah multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang

sempurna atau eksak di antara variabel-variabel bebas dalam model

regresi. Mutikolinearitas menunjukkan adanya lebih dari satu

hubungan linear yang sempurna. Dalam peraktiknya sering tidak

dibedakan baik satu hubungan atau lebih dipergunakan istilah

kolinieritas ganda.

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel

independent). Dalam multi regresi yang baik seharusnya tidak terjadi

korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi

maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal

adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesamanya sama

sengan nol (Ghozali, 2005: 62).
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Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada tidaknya

multikolinearitas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan

Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel

bebas terpilih yang tidak dijelaskan untuk variabel bebas lainnya. Jika nilai

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/

Tolerance). Nilai Cutoff yang sering dipakai untuk menjelaskan adanya

multikolinieritas adalah nilai tolerance>0,10 atau sama dengan nilai VIF <

10 (Ghozali, 2005 : 62).

3.7.2 Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model

regresi terjadi ketidaksaman varians dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika

berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik

adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi

homokedastisitas (Ghozali, 2005 :60).

Cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas adalah

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat

(ZPRED) dan residualnya (SRESID). Deteksi terhadap

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola

tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED dimana

sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, sumbu X adalah residual (Y

prediksi Y sesungguhnya) yang telah distudentized. Dasar analisis :
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a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian

menyempit), maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas.

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik yang menyebar diatas

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas (Ghozali, 2005 : 60).

3.7.3 Uji Autokorelasi

Otokorelasi ialah korelasi antara sesama urutan pengamatan

dari waktu kewaktu. Otokoralasi bertujuan untuk mengetahui tidak

terdapatnya otokorelasi. Untuk mengetahui adanya otokorelasi,

biasanya dipakai uji Durbin-Waston.

3.8 UJI REGRESI LINEAR BERGANDA

Regresi linear berganda digunakan untuk menghitung dan atau menguji

tingkat signifikan. Hartono ( 2004: 165). Formula untuk regresi linear

berganda adalah sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 +b5X5+ e

Dimana :

Y : Perilaku Konsumen

a : konstanta

X1 : Budaya

X2 : Sosial

X3 : Pribadi/individu

X4 : Psikologi
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b1 : koefisien regresi untuk variabel budaya

b2 : koefisien regresi untuk variabel sosial

b3 : koefisien regresi untuk variabel pribadi/individu

b4 : koefisien regresi untuk pskologi

e : error

3.9 KOEFISIEN DETERMINASI (R2)  DAN KORELASI (R)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen

(Gozali,2006). Koefisien determinan (R2) dimaksudkan untuk mengetahui

tingkat ketepatan paling baik dalam analisis regresi, dimana Hal yang

ditunjukkan oleh besarnya koefisiensi determinasi (R2) antara 0 (nol) dan 1

(satu). Koefisien determinasi (R2) nol variabel independent sama sekali

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinasi

semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independent

berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu koefisien determinasi

dipergunakan untuk mengetahui presentase perubahan variabel terikat (Y)

yang disebabkan oleh variabel bebas (X).

Koefisien Korelasi ialah pengukuran statistk kovairan atau asosiasi dua

variabel. Biasanya koefisien korelasi berkisar antara +1 s/d -1. Koefisien

korelasi menunjukan hubungan linear dan arah hubungan variabel secara

acak. Untuk mempermudah interpretasi mengenai kekuatan hubungan antar

dua variabel, maka dapat diliahat berdasarkan keriteria sebagai berikut:



41

Tabel 3.1: Kekuatan Korelasi

Nilai korelasi keterangan
0 Tidak ada korelasi

>0 – 0,25 Korelasi sangat lemah
>0,25 – 0,5 Korelasi cukup
>0,5 – 0,75 Korelasi kuat
>0,75 – 0,99 Korelasi sangat kuat

1 Korelasi sempurna
Sumber: Siswono 2006

3.10 UJI HIPOTESIS

3.10.1 Uji Anova ( Uji F)

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel terikat digunakan uji F yaitu dengan cara

membandingkan antara Fhitung dengan Ftabel pada tingkat signifikan

0,05. Apabila Fhitung >Ftabel maka variabel-variabel bebas secara

bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumen

dalam membeli speda motor bekas sebagai variabel terikat.

3.10.2 Uji Parsial ( uji t)

Untuk menentukan koefisien spesifik yang mana yang tidak

sama dengan nol, uji tambahan diperlukan yaitu dengan

menggunakan uji t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual

dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005 : 58).

Signifikansi koefisien parsial ini memiliki distribusi t dengan derajat

kebebasan n-k-1, dan signifikan pada α= 0,05.


